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____________ № ____________

На № ____________ від ____________

Інтернет Асоціація України 
вул. О. Гончара, буд. 15/3, 
оф. 22, м. Київ, 04053

На ваш лист від 15.07.2020 № 91/1 щодо припинення неправомірних дій з боку
медіагруп, направлений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони
України листом від 28.07.2020 № 1899/16-07/2-20 на розгляд до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ),
повідомляємо наступне.

НКРЗІ здійснює свою діяльність на підставі законів України «Про
телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» та Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067
(далі – Положення). Згідно з пунктом 1 Положення, НКРЗІ є органом державного
регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює
повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та
органу державного нагляду (контролю). 

Статтею 28 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що
використання ресурсів телекомунікаційних мереж загального користування для
потреб телебачення та радіомовлення здійснюється на договірних засадах відповідно
до законодавства. Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і
радіомовлення регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно із частиною четвертою статті 7 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення, незалежно від способу розповсюдження
телерадіопрограм і передач, є Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення (далі – Національна рада). 

У статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення» зазначено, що Національна рада здійснює, зокрема,
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмних послуг
вимог законодавства у галузі телерадіомовлення та дотриманням ліцензіатами
ліцензійних умов та умов ліцензій.

Враховуючи викладене, порушені у листі від 15.07.2020 № 91/1 питання не
належать до повноважень НКРЗІ.
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